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Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad 
Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o 

dalších zajímavých akcích v okolí. 

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 
v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 

 
 

Kralupskou turistiku podporují 
 

 

 
 
 
Stav členské základny k 14. 10. 2019: celkem 304 (žáci 56, žákyně 38, dorostenci 
12, dorostenky 19, junioři 11, juniorky 12, muži 70, ženy 69, senioři 11, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 5/2019 
  

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 

  

http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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Mistrovství České republiky smíšených dvojic v TZ - Jílové u Děčína 

V sobotu 21. září 2019 proběhlo v Jílovém u Děčína, pod taktovkou Konkordie Děčín, 

Mistrovství ČR smíšených dvojic - z oddílu startuje 8 dvojic - někteří s ambicemi, řada 

nejmladších získává zkušenosti pod taktovkou starších, ale užívají si to všichni. Nakonec 

získáváme i dvě medaile - v kategorii 31-70 let jsou bronzoví Klára Buncová a Kuba Hofman, 

v kategorii nad 70 let jsou stříbrní Terka Popová a Zdeněk Vejrosta. I ostatní výkony ukázaly 

sílu oddílu – 2x 4. místo, 1x 5. místo a 3x 6. místo. Celkem nás startovalo 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství České republiky Long 2019 - Jílové u Děčína 

V neděli 22. 9. 2019 probíhá v Jílovém u Děčína druhý ročník dlouhého závodu - longu. Z 

oddílu startuje pětice nadšenců - trasa přes 10 kilometrů, převýšení 440 metrů a jsme až na 

Děčínském Sněžníku. Získáváme i medaili v kategorii mužů končí Jakub Hofman na stříbrné 

pozici, pouhých 41 vteřin od titulu.  

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 



3 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 
 

Mezinárodní mistrovství v TZ - Vsetín 28. 9. 2019 

V sobotu 28. 9. 2019 proběhl ve Vsetíně jeden z vrcholů Turistických závodů - Mezinárodní 

mistrovství. Do bojů v dresu České republiky zasáhla i třináctka závodníků oddílu - všichni 

bojují ze všech sil - někdo je sice zklamán, někdo je spokojen, a vrcholem jsou pak tři 

medaile - na stříbrné příčce končí mezi ženami B Lucka Čiperová, zlatou medaili a titul 

mezinárodních mistrů pak získává mezi mladšími dorostenkami Klára Buncová a mezi 

mladšími dorostenci Vojtěch Kozelka 

 

Pacovské dovádění 2019 

V sobotu 5. října 2019 se konalo další Pacovské dovádění, v rámci kterého se koná tradiční 

závod jednotlivců. Tábor v Eši přivítal za mokra i 20 závodníků z našeho oddílu. Získáváme 6 

medailí (2 - 1 - 3), když vítězí mezi nejmladšími žákyněmi Klárka Homolková a mezi 

dorostenci Jakub Hofman. Stříbro vybojovala dorostenka Eliška Kozelková a bronzovou 

medaili pak Jaroslav Beran mezi nejmladšími žáky, Klára Buncová mezi dorostenkami a 

Blanka Rosáková mezi ženami.  
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Mistrovství České republiky v Supersprintu - Eš u Pacova 5. 10. 

2019 
V sobotu 5. října 2019 se v Eši u Pacova koná 5. ročník 

Mistrovství ČR v Supersprintu, jehož hlavním 

pořadatelem je náš KČT a TOM. Do dopolední zmoklé 

kvalifikace nastupuje i 20 závodníků z našeho oddílu a 

čeká je boj o postup do finále - rozhoduje každá vteřinka. 

Odpolední finále je svědkem boje deseti nejlepších v 

každé kategorii - nás se tam probojovalo deset. 

Soustředění závodníků, neskutečné fandění a napínavé 

boje - a my se v nich vůbec neztrácíme. Získáváme 5 

medailí - Mistry České republiky jsou mezi žáky 

Ondřej Škrabálek a mezi muži Jan Vejrosta. Stříbro 

získává Blanka Rosáková mezi ženami a Zdeněk Karhan 

mezi muži, bronzovou pak Eliška Kozelková mezi ženami. 

 
Mistrovství ČR štafet 

V sobotu 12. října 2019 proběhl ve Frýdku Místku 23. ročník Mistrovství ČR štafet - startují i 3 

štafety TOM-KČT Kralupy - v kategorii mužů 

obsazujeme 4. a 9. místo. Velkou 

radost  prožíváme v kategorii žen - postupně se 

prokousáváme polem štafet a nakonec je z toho 

jednoznačné vítězství. Mistryněmi České 

republiky štafet je štafeta TOM KČT Kralupy ve 

složení Lucie Čiperová, Klára Buncová a Blanka 

Rosáková. Nepřerušili jsme tam zcela ojedinělou 

sérii, kdy každý rok přivezeme ze štafet medaili. 
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Duatlon 2019 

V neděli 29. září 2019 se 12 závodníků pouští do dalšího ročníku oddílového duatlonu - na dětských 

tratích vítězí mezi děvčaty Nikol Kášová a mezi kluky Viktor Káš. 

Na hlavních tratích (1,7 km běh - 13 km kolo - 2,35 km běh) vítězí mezi ženami Terka Vondrová, ve 

dvojicích Klára Buncová a Zdeněk Karhan, mezi muži Jan Vavřík, jehož jméno bude vyryto i na putovní 

talíř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Běh u Komendy 2019 

V pátek 20. září 2019 proběhl Běh u Komendy ve spolupráci ZŠ Komenského a KČT Kralupy - 

připravena je tradiční trasa - 500 metrů. Za příjemného počasí běží nakonec 97 zájemců - nejlepší čas 

zaznamenává Kuba Hofman 1.21 min 

  

Běh u Gymnázia 
V úterý 1. října 2019 proběhl Běh u Gymnázia ve spolupráci 

kralupského gymnázia a KČT Kralupy - připravena je tradiční 

trasa - 400 metrů. Za příjemného počasí běží nakonec 153 

zájemců – mezi nimi i dvacítka běžců z našeho oddílu. 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 

BĚHY 
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MTB Hasičský maraton 
V sobotu 14. září 2019 jedeme ve Starých Ouholicích MTB hasičský maraton - závod na 

25 kilometrů. Z oddílu nás jede devět a získáváme dvě medaile - Eliška Sodomková končí 

druhá v závodě dětí na dlouhé trati a v kategorii žen vítězí Romana Vejrostová. Ani 

ostatní se nemusí za své výsledky stydět. 

 

 

Kralupské kolo 2019 
V neděli 15. září 2019 pořádáme 14 ročník Kralupského 

kola - 16 pořadatelů, 36 závodníků a minimálně stejný 

počet doprovodu, kteří zejména v nejmladších 

kategoriích hodně hlasitě povzbuzují. 

I z oddílu jede řada cyklistů, počasí je příjemné. 

Poděkování patří za podporu městu, zdravotní 

pojišťovně ČPZP a firmě Sportivo / Dexter – za finanční 

podporu akce a za ceny pro závodníky. 

Z oddílu uspěli : 

1.místo - Josefína Vyoralová, Nikol Kášová, 

Eliška Beranová, Terka Popová, Zdeněk Karhan 

2.misto - Klára Buncová, Josef Hofman 

3.místo - Kryštof Váňa, Václav Machek 

  

MTB 
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PŘIPRAVUJEME 


